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Ten Alonso fala das ações 
do Corpo de Bombeiros 
no período de chuvas  
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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

CRAS de Novo Cruzeiro 
celebra Natal com 

idosos em suas casas

O ano de 2021 foi recheado de emoção para os idosos do CRAS, no município de Novo 
Cruzeiro. Durante todo o ano, eles receberam homenagens em casa, em decorrência da 
pandemia da covid-19. Apesar do município já ter imunizado grande parte da sua popula-
ção, os cuidados ainda continuam, e por isso, no Natal não poderia ser diferente. Os idosos 
receberam presentes e a visita dos colaboradores do CRAS na porta de suas casas. Página 3

Policial Militar morre em 
acidente de trânsito na 

BR-116, em Teófilo Otoni

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16/12), na BR 116, perímetro 
urbano de Teófilo Otoni, próximo à entrada do Bairro Palmeiras. A cabo Vânia Shirley 
Silva Nascimento retornava do serviço para sua casa, no Bairro São Diogo, ainda fardada, 
quando aconteceu o acidente. A militar foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hos-
pital Santa Rosália, mas infelizmente não resistiu às lesões sofridas e faleceu. Página 2

13º salário dos servidores 
do Estado de Minas promete 
impulsionar vendas de Natal

Nesta quarta-feira 
(15/12), o funcionalismo 
estadual recebeu, após seis 
anos de parcelamento, o 
pagamento integral do 
13º salário. A estimativa 
é que o pagamento da 
folha injete na economia 
de Minas Gerais quase R$ 
2,5 bilhões. Página 3

Deputada Laura 
Serrano debate sobre 
ambulatórios-escola 
em audiência pública

Em audiência pública 
da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, na segun-
da-feira (13/12), a deputada 
Laura Serrano conversou 
sobre a situação do ambula-
tório do curso de Medicina 
da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (UFVMJ), dada 
sua importância para o 
curso da região. Página 3
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Cidade
Policial Militar morre em 
acidente de trânsito na 

BR-116, em Teófilo Otoni

O acidente aconte-
ceu na madrugada desta 
quinta-feira (16/12), na 
BR 116, perímetro urba-
no de Teófilo Otoni, pró-
ximo à entrada do Bairro 
Palmeiras. A cabo Vânia 
Shirley Silva Nascimen-
to retornava do serviço 
para sua casa, no Bairro 
São Diogo, ainda farda-
da, quando aconteceu o 
acidente. A militar foi 
socorrida pelo SAMU e 
encaminhada ao Hospital 
Santa Rosália, mas infe-
lizmente não resistiu às 
lesões sofridas e faleceu 
por volta das 2h da ma-
nhã. O corpo foi levado 
para o Instituto Médico 
Legal para necropsia.

O policial Rodo-
viário Federal, Marcos 
Gusmão informou que 
o acidente envolveu um 
ônibus da Gontijo e a 
motocicleta conduzida 
pela militar Vânia, que 
trabalhava na equipe da 
Patrulha Rural do 19º 
Batalhão de Teófilo Oto-

ni. Segundo Gusmão, 
conforme levantamento 
teria ocorrido uma colisão 
lateral no mesmo sentido. 
Agentes da PRF chega-
ram ao local, ela estava 
ferida, sendo atendida 
pelo SAMU. No local 
tem duas faixas, e próxi-
mo a entrada do Bairro 
Palmeiras tem um encur-
tamento que fica somente 
em uma, e a PRF está 
fazendo levantamento 
para saber o que pode ter 
causado a colisão lateral.

“Nós perdemos em 
um acidente de trânsito 
a nossa irmã de farda, a 
cabo Vânia que trabalha-
va aqui em Teófilo Oto-
ni”, lamentou o tenente-
-coronel Fábio Marinho, 
confirmando que no final 
do turno, quase meia noi-
te, Vânia deixou o serviço 
e retornava para casa. 
“Na entrada ali do Bairro 
Palmeiras, na BR-116, 
infelizmente ela abalroou 
com o ônibus, já no solo 
constatou-se uma lesão 

abdominal, imediatamen-
te ela foi socorrida até o 
Hospital Santa Rosália, 
foram adotados todos os 
procedimentos, mas na 
madrugada faleceu em 
razão dessa lesão”, disse.

Marinho ressalta que 
a Polícia Militar lamenta 
essa perda, e todo o gru-
po de apoio aos militares 
(GAM) está assistindo a 
família no que for neces-
sário. “Nesse momento 
de perda e de dor, nós 
queremos agradecer a 
cabo Vânia por toda sua 
disponibilidade, tudo 
aquilo que ela cumpriu 
durante sua missão aqui 
conosco. Não só pela 
amizade, mas principal-
mente pela forma cari-
nhosa e dedicada com que 
ela sempre cumpriu a sua 
missão entre nós”, disse. 
Vânia ingressou na Polí-
cia Militar de Minas Ge-
rais no ano de 2010, atu-
almente trabalhava na Pa-
trulha Rural do 19º BPM. 
(Fotos: Divulgação).

Tenente Alonso fala das 
ações do Corpo de Bombeiros 

no período de chuvas

Com as fortes chuvas 
que caíram em Teófilo 
Otoni e região nos últi-
mos dias, e em algumas 
cidades, seguidas de for-
tes ventanias, causando 
estragos diversos como, 
queda de casas, telhados, 
árvores, fiações, desaba-
mentos de barrancos, e 
infelizmente, até mor-
tes, equipes do Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, 
Polícia Militar, e outros 
órgãos, tem se desdobra-
do para conseguir prestar 
atendimento a vítimas.

O tenente Alonso do 
Corpo de Bombeiros in-
formou que desde a últi-
ma quarta-feira (08/12), 
tem equipes trabalhando 
em diversas cidades dos 
vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha. Na quarta-feira 
passada teve acionamento 
para Fronteira dos Vales, 
houve transbordamento de 
diversos rios, inundações 
onde mora a população 
ribeirinha. Equipes ain-
da estão na cidade tra-
balhando, fazendo vis-
torias, prestando apoio 

à população, e Alonso 
afirma que ficarão enquan-
to houver necessidade.

Em muitos municí-
pios, pessoas ficaram desa-
brigadas, desalojadas, per-
deram pertences de dentro 
de casa, enfim, foram mui-
tos os transtornos causados 
com os temporais. Apesar 
de uma leve estiada nesta 
semana, equipes ainda 
estão em algumas cidades 
prestando apoio a popu-
lação que neste momento 
passa por necessidades 
diversas, como alimentos, 
roupas e outras ajudas.

As equipes também fi-
zeram diversos salvamen-
tos de pessoas que ficaram 
ilhadas, sem conseguir 
sozinhas deixarem os lo-
cais invadidos pelas águas. 
O Corpo de Bombeiros 
também está ajudando na 
distribuição de cestas bási-
cas, de água mineral, para 
restabelecer a normalidade 
para a população. Vem 
trabalhando com outros ór-
gãos, com um só objetivo 
que é ajudar a população 
a voltar à vida normal 

Equipes estão trabalhando em escala de 24 por 24 horas 
para prestar atendimento às vítimas

o mais rápido possível.
O tenente Alonso 

alerta aos familiares para 
redobrar os cuidados se 
tiverem idosos e crianças 
em casa, pessoas que não 
tem condições de se livra-
rem sozinhas de alguma 
situação de perigo. Devem 
também tomar mais cuida-
do quando for construir e 
cortar barrancos de forma 
que fiquem muito inclina-
dos, correndo o risco de 
desabar após as chuvas 
e atingir casas próximas.

As equipes do Corpo 
de Bombeiros vem tra-
balhando intensamente 
nesse período de chuvas, 
e além de acionamentos 
para essas demandas, ainda 
tem os acionamentos para 
atendimento de acidentes 
em toda região. Alonso 
informa que, nesta semana 
foram enviadas equipes 
para Nanuque, para res-
gate de afogamento, fo-
ram enviadas equipes para 
Palmópolis, Umburatiba, 
Águas Formosas, uma 
equipe para coordenar as 
atividades em Almenara.

“É um trabalho bem 
minucioso, que nós temos 
que dedicar um pouco a 
mais, para tentar levar 
um mínimo de dignidade 
para essas pessoas. Nós 
estamos com escala de 24 
horas x 24 para disponibi-
lizar o máximo de efetivo 
para atender a população. 
O Corpo de Bombeiros 
está aqui todos os dias do 
ano, 24 horas por dia, à 
disposição da sociedade. 
Em caso de emergência 
acione 193, estamos aqui 
para socorrer e ajudar a 
população. Bombeiro é 
o amigo certo nas horas 
incertas”, disse o tenente.

Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que 
crê em mim, ainda que morra, viverá”. João 11:25

NOTA DE PESAR
Com profundo pesar, despedimo-nos de nossa guerreira, Cb PM Vânia Schir-

lei Silva Nascimento, vitimada em um acidente de trânsito na madrugada de hoje, 
16/12/2021.

Militar briosa e de conduta exemplar, servia na Patrulha Rural do 19º BPM, pro-
movendo segurança pública mesmo nos rincões mais distantes, combatendo o mal 
na busca pela paz, honrando a sagrada missão de servir e proteger o povo mineiro.

Aos familiares nossas mais sinceras condolências e votos de superação.
A Cb Vânia ficará eternizada em nossos corações e sempre será lembrada por 

sua garra, sua dedicação e, sobretudo, pela grandeza do seu caráter.

Jamais será esquecida!
Rafael Duarte Muniz, Ten Cel PM

Comandante do 19º BPM
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Gerais
Deputada Laura 

Serrano debate sobre 
ambulatórios-escola 
em audiência pública

Em audiência públi-
ca da Comissão de Edu-
cação da Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais, na segunda-fei-
ra (13/12), a deputada 
Laura Serrano conver-
sou sobre a situação do 
ambulatório do curso 
de Medicina da Uni-
versidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (UFVMJ), 
dada sua importância 
para o curso da região.

O reitor da Uni-
versidade, Janir Alves, 
afirmou que será as-
sinado um acordo tri-
partite entre a Univer-
sidade, a Prefeitura de 
Diamantina e a Santa 
Casa de Misericórdia 
de Diamantina para a 
construção de um novo 
espaço para o ambu-
latório-escola. “Tenho 
atuado na interlocução 
com o Governo Zema e 
o reitor Janir para que a 
UFVJM receba recursos 
do Programa Estadual 
de Apoio às Universi-
dades Federais, contri-
buindo com o aprimora-
mento da aprendizagem 

dos alunos. Continuem 
contando comigo para 
a melhoria da qualida-
de de vida dos minei-
ros”, disse Laura Serrano

A deputada destacou 
a importância da prática 
nos ambulatórios-escola 
para formação dos estu-
dantes. “A gente sabe que 
na prática da medicina é 
fundamental não somen-

te o conteúdo teórico, 
mas também a realização 
da atividade prática, e só 
nos ambulatórios-escola 
os estudantes tem a opor-
tunidade de aprender 
realizando os procedi-
mentos, os atendimentos, 
sob a supervisão dos 
professores”. (Asses-
soria de comunicação/ 
deputada Laura Serrano).

Somente na capital, haverá uma injeção de mais de R$ 800 milhões

13º salário dos 
servidores do Estado 
promete impulsionar 

vendas de Natal

CRAS de Novo Cruzeiro celebra Natal com idosos em casa

Nesta quarta-feira, 15, 
o funcionalismo estadu-
al irá receber, após seis 
anos de parcelamento, o 
pagamento integral do 
13º salário. A estimativa 
é que o pagamento da 
folha injete na economia 
de Minas Gerais quase R$ 
2,5 bilhões. Em Belo Hori-
zonte, o valor estimado da 
folha é de mais de R$ 800 
milhões, incluindo cerca 
de 110 mil pagamentos.

 “O pagamento che-
ga a dez dias do Natal e, 
como sabemos, a maioria 
das pessoas deixa para 
realizar as compras próxi-
mo à data. Com a injeção 
desse valor na economia 
da capital, a expectativa 
é de que as vendas sejam 
impulsionadas na próxi-
ma semana”, destaca o 
presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), 
Marcelo de Souza e Silva.

 Ainda segundo o pre-
sidente da CDL/BH, a 
folha salarial do Estado 
vem contribuindo para a 
retomada da economia na 
cidade. “Desde a retomada 
do pagamento integral dos 
salários dos servidores es-
taduais, no mês de agosto, 
o comércio vem sentindo 
um impacto positivo. Os 

funcionários do estado 
estão com maior poder 
de compra e podendo se 
organizar melhor com o 
salário integral em mãos. 
Isso faz muita diferença 
nesse processo de retoma-
da”, pontua o dirigente.

 Consumidor anima-
do - Mais otimistas com o 
cenário econômico e sani-
tário, os belo-horizontinos 
pretendem investir R$ 
110,10 por presente neste 
Natal. O valor representa 
um crescimento de 15% no 
tíquete médio em compara-
ção a 2020, quando o con-
sumidor gastou R$ 95,71. 
A expectativa da CDL/BH 
é que a data injete na eco-
nomia da cidade, ao longo 
do mês de dezembro, R$ 
3,29 bilhões. O montante 
representa um crescimento 
de 1,75% nas vendas em 

relação ao mesmo perí-
odo do último ano. De 
acordo com levantamento 
da entidade, 72,8% dos 
moradores da capital mi-
neira vão presentear neste 
Natal, o que significa um 
crescimento de 3,3% frente 
a 2020, quando o índice 
registrado foi de 70,5%.

 Com a flexibilização 
das restrições, o comércio 
físico retoma sua força e 
promete ser o lugar pre-
ferido de 63,1% dos belo-
-horizontinos para realizar 
as compras de fim de ano. 
Neste recorte, 35,4% são 
referentes às lojas de sho-
pping, 16% lojas de rua 
em centro comercial e 
11,7%, estabelecimentos 
de comércio de bairro. 
Já 32,5% afirmam que 
vão fazer as compras pela 
internet. (Fonte: CDL).

O ano de 2021 foi re-
cheado de emoção para os 
idosos do CRAS, no mu-
nicípio de Novo Cruzeiro. 
Durante todo o ano, eles 
receberam homenagens 
em casa, em decorrência 

da pandemia da covid-19. 
Apesar do município já 
ter imunizado grande par-
te da sua população, os 
cuidados ainda continu-
am, e por isso, no Natal 
não poderia ser diferente.

Os idosos recebe-
ram presentes e a visi-
ta dos colaboradores do 
CRAS na porta de suas 
casas, garantindo assim 
maior segurança, cuida-
do e amor a eles. Uma 

ação que emocionou e fez 
lembrar a importância de 
cada um para o municí-
pio. Todos contribuíram 
com suas histórias e con-
tinuam contribuindo com 
seus encantos e alegria 

aos familiares e amigos.
O CRAS já se prepara 

para voltar “com tudo”, 
no próximo ano. Para a 
secretária de Assistên-
cia Social, Denise Otoni 
"neste Natal de 2021, já 

podemos celebrar grandes 
vitórias. E, os idosos neo-
cruzeirenses fazem parte 
dessas conquistas". (Infor-
mações/Fotos: Prefeitura 
de Novo Cruzeiro, pági-
na oficial no Facebook).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Aprovado projeto que 

congela aumento do IPVA

Em Reunião Extra-
ordinária na manhã desta 
quarta-feira (15/12/21), 
o Plenário da Assem-
bleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) 
aprovou o Projeto de 
Lei (PL) 3.278/21, do 
deputado Bruno Engler, 
que congela a tabela de 
referência dos valores 
dos veículos nacionais 
e importados, para fins 
de cálculo do IPVA. 
Também foi aprovado 
o Projeto de Resolução 
152/21, da Mesa da As-
sembleia, que reconhece 
ou prorroga o estado de 
calamidade pública em 
13 municípios mineiros.

As duas proposições 
foram aprovadas em tur-
no único, com caráter de 
urgência definido pelo 
Colégio de Líderes. O 
rito de votação tem base 
na Deliberação da Mesa 
2.776/21 e foi adotado 
em função da pande-
mia da Covid-19. Ao PL 
3.278/21 foi anexado o 
PL 3.409/21, de autoria 
do governador, que li-
mita o reajuste do IPVA 
ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), geran-
do um reajuste de, no 
máximo, 10,67% em 
relação a 2021. O pro-
jeto do deputado Bruno 
Engler já estava pronto 
para análise do 1º turno 
pelo Plenário, ao passo 
que o do governador 
foi recebido pelo Ple-
nário nesta terça (14).

Cálculo do IPVA 
- O PL 3.278/21 teve 
como relator designado 
em Plenário o deputado 
André Quintão e foi 
aprovado com o voto 
favorável de 56 deputa-
dos e nenhum contrário 
ou branco. Os deputados 
acataram o substitutivo 
nº 1, em que o relator faz 
ajustes que, segundo ele, 
adequa o projeto à técni-
ca legislativa, prevendo, 
ainda, a forma de trata-
mento para os veículos 
que não constem da ta-
bela para o exercício de 
2021. Assim, para fins de 
cálculo e recolhimento 
do IPVA no exercício 
de 2022, serão conside-
rados os valores da base 
de cálculo constantes 
da tabela prevista para 
o exercício de 2020.

Caso os valores apu-
rados nessa sistemática 

sejam maiores do que os 
averiguados levando em 
conta a tabela prevista 
para 2022, a Secretaria 
de Estado de Fazenda 
calculará o imposto con-
siderando o menor valor. 
No caso dos veículos não 
constantes na tabela, o 
cálculo levará em conta 
os valores do documento 
fiscal referente à trans-
missão de propriedade 
ao consumidor, ou no 
documento relativo ao 
desembaraço aduaneiro, 
devendo a Fazenda, tam-
bém nesse caso, levar 
em conta o menor valor.

Em seu parecer, o 
relator lembra que an-
teriormente ao rito de 
votação nesta quarta (15), 
o projeto já havia rece-
bido parecer pela lega-
lidade da Comissão de 
Constituição e Justiça, 
na forma do substitutivo 
nº 1, que restringiu o 
congelamento da tabela 
aos veículos usados (não 
importados). Ele destaca, 
também, que a Comissão 
de Fiscalização Financei-
ra e Orçamentária (FFO) 
considerou a iniciativa 
meritória, tendo em vis-
ta que os carros usados 
foram sobrevalorizados 
durante a pandemia, 
distorcendo a regressão 
natural que até então 
ocorria no valor da base 
de cálculo do imposto.

O relator ainda con-
siderou que o projeto 
enviado recentemente 
pelo governador corro-
bora a iniciativa parla-
mentar. "Tendo em vista 
que são similares, en-
tendemos por acatar a 
proposta de iniciativa 
parlamentar, por conside-
rarmos tímida a proposta 
do governador, frente a 
um cenário de grande 
impacto socioeconômi-
co decorrente da pande-
mia", conclui o relator.

Calamidade públi-

ca - Já o PRE teve como 
relator o deputado Cás-
sio Soares e também foi 
aprovado na forma do 
substitutivo nº 1, por ele 
apresentado, para incluir 
o município de Janaúba 
(Norte) entre aqueles com 
calamidade pública reco-
nhecida pelo Estado até 
31 de dezembro deste ano. 
Os demais municípios 
contemplados são Além 
Paraíba, Estrela d'Alva 
e Fervedouro, na Zona 
da Mata, Bom Sucesso 
(Centro Oeste), Conse-
lheiro Pena (Rio Doce), 
Januária (Norte) e Três 
Pontas (Sul). O PRE pror-
roga, até a mesma data, o 
estado de calamidade nos 
municípios de Astolfo 
Dutra (Mata), Ibitiúra, 
Minduri, Piranguinho 
e São Sebastião do Rio 
Verde, no Sul de Minas.

A medida flexibili-
za o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal. Durante a situação 
de calamidade, ficam 
suspensas a contagem 
dos prazos e as disposi-
ções referentes a despesas 
com pessoal e à dívida 
consolidada. Além dis-
so, os municípios ficam 
dispensados de atingir 
os resultados fiscais.

Adiamento - Duran-
te a discussão, o deputa-
do Guilherme da Cunha 
defendeu a suspensão da 
votação do PRE para que 
o assunto fosse baixado 
em diligência para ouvir 
também as respectivas 
câmaras municipais. "Os 
prefeitos são dignos para 
decretar a calamidade, 
mas a maioria do Estado 
está na onda verde e 90% 
da população está vacina-
da", argumentou ele, para 
quem não se justificaria 
reduzir a transparência 
de contratações públicas 
em prol de uma urgência 
que talvez não se verifi-
que mais nesse momento.

Plenário também reconheceu e prorrogou estado de calamidade 
pública em 13 municípios mineiros em virtude da pandemia

CPI da Cemig vai 
interrogar mais um 
executivo da estatal

Mais um executivo da 
alta cúpula da Companhia 
Energética do Estado de 
Minas Gerais (Cemig) foi 
convocado para prestar de-
poimento, na condição de 
testemunha, aos deputados 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) criada para 
investigar possíveis irregu-
laridades na gestão e o uso 
político da estatal. Quem 
está agora na mira das inves-
tigações é o diretor da Cemig 
Participações Minoritárias 
(CemigPar), o economis-
ta Maurício Dall’Agnese, 
que ocupa o cargo des-
de dezembro de 2020.

Aprovado em reunião 
realizada na manhã desta 
quarta-feira (15/12/21), sob 
o comando do seu presiden-
te, deputado Cássio Soares, 
o requerimento para a con-
vocação do executivo é de 
autoria do vice-presidente e 
do relator da CPI da Cemig, 
respectivamente deputados 
Professor Cleiton e Sávio 
Souza Cruz, e, ainda, da 
deputada Beatriz Cerquei-
ra. A CemigPar cuida das 
participações acionárias da 
estatal em outras empre-
sas. Uma suposta estratégia 
de desinvestimento com 
a venda de ativos impor-
tantes e consequente des-
crédito da Cemig visando 
a viabilizar politicamente 
sua privatização é uma das 
linhas de investigação pela 
CPI. Ainda não há previsão 
de quando o depoimento 
de Maurício Dall’Agnese 
acontecerá. Antes da Ce-
migPar, ele ocupava, desde 
abril de 2020, a função de 
diretor-adjunto de Estraté-
gia e Inovação na Cemig.

Mais requerimentos 
- Outros três requerimentos 
foram aprovados na mesma 
reunião, todos solicitando 
informações à direção da 
Cemig e a Comissão de Va-
lores Imobiliários (CVM) 
em torno de supostas ir-
regularidades cometidas 
pela atual direção da es-
tatal em investigação pela 
CPI. De autoria somente 
da deputada Beatriz Cer-
queira, dois requerimentos 
foram direcionados ao atual 
diretor-presidente da Ce-
mig, Reynaldo Passanezi, 
em cuja gestão pesam as 
suspeitas investigadas. O 
executivo em breve tam-
bém terá que prestar de-
poimento aos deputados, 
pois requerimento com 
esse fim já foi aprovado 
em reunião anterior da CPI.

O primeiro desses re-

querimentos requisita ao 
presidente da Cemig cópia 
do relatório de investiga-
ção interna conduzida pelo 
Conselho de Administração 
da estatal tratado por fato 
relevante divulgado em 20 
de fevereiro do ano pas-
sado. A nota em questão, 
divulgada aos seus acionis-
tas e ao público em geral, 
comunica o encerramento 
da investigação interna em 
torno de atos de corrup-
ção e desvios de recursos 
para campanhas políticas 
no âmbito da Renova, em-
presa coligada da Cemig.

Segundo o fato relevan-
te, foi constituído, em março 
de 2018, um Comitê de 
Monitoramento formado por 
membros do Conselho de 
Administração e do Conse-
lho Fiscal para supervisionar 
a realização de uma investi-
gação independente que se 
concentrou, inicialmente, 
nos fatos objeto de investi-
gação conduzida pela Polí-
cia Civil de Belo Horizonte. 
Posteriormente, conforme a 
nota, a apuração foi expan-
dida para abranger os fatos 
investigados na Operação “E 
o Vento Levou”, da Polícia 
Federal, sobre evasão fiscal.

Renova - Conforme já 
apurado pela CPI, a atual 
direção da Cemig aceitou 
vender sua participação 
na Renova, empresa espe-
cializada em energia reno-
vável, por meio da Light, 
outra empresa em que a 
estatal tinha participação, 
por apenas R$ 1. Conforme 
depoimentos já prestados na 
ALMG, a Cemig também 
poderia ter exercido sua 
opção de compra da parte 
da Light na Renova pelos 
mesmos R$ 1, mas não o 
fez. Isso aconteceu em ou-
tubro de 2019, e com o aval 
dos conselheiros indicados 
pela direção da Cemig, a 
maioria no Conselho de 
Administração da empresa 
fluminense. Um deles, o 
então presidente da Cemig, 
Cledorvino Belini, se abste-
ve de votar, conforme ale-

gou em depoimento à CPI, 
justamente por discordar 
da operação. Logo depois, 
ele pediu o desligamen-
to do Conselho da Light.

Deputados querem 
ter acesso a relatório de 
consultoria internacio-
nal - O outro requerimento 
de Beatriz Cerqueira di-
recionado diretamente ao 
presidente da Cemig requi-
sita relatório elaborado pela 
consultoria internacional 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) e denominado Pro-
jeto Canastra. Citado pelo 
mesmo Cledorvino Belini 
em seu depoimento à CPI 
da Cemig, esse estudo con-
tábil teria se debruçado 
minuciosamente sobre to-
dos os atos da direção da 
Cemig nos últimos anos. A 
intenção dos deputados é 
conhecer as conclusões e re-
comendações do estudo e se 
elas foram implementadas.

CVM - Por fim, outro 
requerimento aprovado de 
Beatriz Cerqueira solicita à 
CVM informações presta-
das pela direção da Cemig 
sobre acordo de leniência 
firmado com a Construto-
ra Andrade Gutierrez de 
ressarcimento ao erário de 
fraudes em contratos ce-
lebrados por esta empresa 
com a estatal. Tal acordo 
teria sido celebrado com o 
aval da Advocacia-Geral 
do Estado (AGE), Contro-
ladoria-Geral do Estado e 
Ministério Público (MP) 
estadual. A CVM é uma 
entidade autárquica vincu-
lada ao Ministério da Eco-
nomia, mas independente, 
responsável por fiscalizar, 
normatizar, disciplinar e 
desenvolver o mercado 
de valores mobiliários no 
Brasil, zelando por sua 
legalidade e transparência.

Ações - Além de ações 
negociadas no País, por 
meio da B3, a Cemig tem 
ainda ações negociadas 
nas bolsas de Nova Iorque 
(EUA) e Madrid (Espanha), 
também se sujeitando a 
legislações internacionais.

A CPI da Cemig realizou reunião na manhã desta quarta
 (15/12) na qual foram aprovados requerimentos para dar 

sequência às investigações - Foto: Luiz Santana

Segundo projeto votado, o IPVA de 2022 vai considerar 
valores da base de cálculo constantes da tabela prevista para 

o exercício de 2021 - Foto: Clarissa Barçante
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Opinião/Gerais

Iniciativa em parceria 
com a Comsiv do TJMG 
ganha prêmio do CNJ

O Programa de Defesa 
e Valorização da Mulher 
recebeu o Prêmio Juíza Vi-
viane Vieira do Amaral, na 
categoria organizações não 
governamentais, na terceira 
colocação. A premiação é 
uma iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
O programa escolhido é pro-
movido pela Associação Am-
biental Cultivar em coopera-
ção técnica com a Coordena-
doria de Defesa da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (Com-
siv) do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG).

O Programa de Defesa 
e Valorização da Mulher é 
desenvolvido em Machado, 
no Sul de Minas, e na região, 
desde outubro de 2020. A ini-
ciativa consiste em reuniões 
semanais de mulheres nas 
seguintes comunidades ur-
banas e rurais: Douradinho, 
Ouvidor, Campo Alegre, 
Pinhalzinho, Cachoeirinha, 
Santa Luzia, Vila Centená-
ria, Caixetas, Caiana, Poço 
Fundo e Carvalhópolis.

A desembargadora Ana 
Paula Caixeta, coordena-
dora da Comsiv, parabeni-
zou a associação pela pre-
miação. "O prêmio é de 
enorme importância para a 
continuidade desse projeto 
social da Associação Culti-
var. Fortalece a necessidade 

do trabalho em equipe e da 
Rede de Prevenção e Com-
bate à Violência Doméstica 
contra a Mulher, trazendo 
emancipação emocional e 
profi ssional para tantas mu-
lheres vulneráveis", afi rmou.

A magistrada disse ain-
da que fi cou "muito feliz e 
orgulhosa de a Comsiv estar 
presente nessa trajetória 
desde o seu início". "Meu 
agradecimento aos colegas 
que participaram das ativi-
dades ao longo desta gestão 
e ao presidente, desembar-
gador Gilson Lemes, pelo 
apoio e incentivo desde o 
primeiro momento. Parabéns 
à equipe Cultivar!", afi rmou.

Empoderamento - A 
juíza de Vespasiano Cibele 
Mourão Barroso, curadora 
do acordo de cooperação 
técnica com a Associação 
Cultivar,  também rece-
beu a notícia da premiação 
com grande satisfação. "O 
reconhecimento serve de 
estímulo às demais au-
toridades e organizações 
não-governamentais, para 
se unam no enfrentamento 
à desigualdade de gênero e 
a violência contra a mulher 
", afirmou. A magistrada 
disse que, entre os vários 
resultados, destaca-se o 
compartilhamento de in-
formações e o incentivo ao 
empoderamento e qualifica-

ção de mulheres de 11 co-
munidades do Sul de Minas.

De acordo com o co-
ordenador de Programas 
Sociais da Associação Am-
biental Cultivar, professor 
Alexandre da Fonseca, nos 
últimos 14 meses, foram 
realizadas reuniões sema-
nais de formação humana 
e desenvolvimento de li-
deranças com mais de 150 
mulheres, estudando neu-
rociências, psicologia com-
portamental, associativismo, 
gestão de pessoas, gestão 
de negócios, direitos hu-
manos, rede de assistência 
SUAS, educação humani-
zadora e cooperativismo.

Premiação - O primeiro 
colocado na categoria ONGs 
foi o Projeto Justiceiras, 
seguido do Projeto Integra - 
Mediação, crime, gênero, fa-
mília. A premiação foi anun-
ciada durante a 61ª sessão 
extraordinária do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
que aconteceu na tarde de 
terça-feira (14/12), sob a 
presidência do ministro Luiz 
Fux, presidente do Supremo 
Tribunal Federal e CNJ. O 
prêmio tem o nome da juíza 
Viviane Amaral, assassinada 
pelo ex-marido em dezembro 
de 2020. (Diretoria Executi-
va de Comunicação – Dir-
com -Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais – TJMG).

Faleceu dona Laura Júlia, 
viúva de Tim Garrocho

Por Humberto Barbosa

Faleceu na última quar-
ta-feira, dia 15, a senhora 
Laura Júlia Garrocho, mais 
conhecida pelo apelido de 
dona Dudula. Viúva do 
desportista e ex-vereador 
Walter de Oliveira Garro-
cho “Tim Garrocho”. Ele 
foi vereador várias vezes. 
Penalizado pela Revolu-
ção Militar de 1964, fi cou 
preso por muito tempo. 
Morreu há alguns anos.

O casal, Tim Garro-
cho e dona Laura, teve 
três filhos biológicos: 
dois já faleceram, Teófi lo 
e Márcia. Omar está vivo. 
Criaram mais cinco fi lhos: 
Nó, Claudio, Napoleão, 

Grécia e Maria do Car-
mo, apelidada de Binha. 
No seio da família Tim 
era um socialista e dona 
Laura burguesa. O fi lho 
do casal, Walter Teófi lo 
Rocha Garrocho, apelido 
de Téo escreveu o livro 
“Retalhos da Tortura” 
narrando o suplicio do 
seu pai na prisão e os 
seus legados políticos e 
esportivos para a cidade.

Dona Laura era des-
cendente de poloneses e foi 
criada no Rio de Janeiro. 
Filha de Teófi lo Rocha e 
dona Bronislawa Zalazik 
Rocha e Silva, que morou 
em Teófi lo Otoni e cedeu 

seu nome de Dona Verô-
nica para um dos bairros 
na zona sul. Dona Laura 
acompanhava o idealismo 
do marido, alimentando 
programas sociais, com 
doação de terrenos, obras 
da igreja e de outros tipos.

Deixou parentes im-
portantes no Rio de Janeiro: 
o primo Carlos Teófi lo de 
Souza e Mello participou da 
construção do metrô cario-
ca e foi presidente da Por-
tobrás no governo Sarney. 
Uma tia foi diretora do Co-
légio Pedro II. Outros tios 
foram patentes do exército: 
capitão Rocha e o general 
Manoel Mendes Pereira.

Exposição valoriza 
artesanato do Jequitinho-
nha - Foi aberta no dia 16 
de dezembro a exposição 
“Pelas águas do Jequitinho-
nha me deixei levar”, que 
reúne peças em cerâmica 
de 130 artesãs mineiras 
do Vale do Jequitinhonha. 
A iniciativa faz parte das 
ações do Sebrae Minas para 
divulgar a ‘marca territó-
rio’, lançada em outubro 
deste ano, com o propósito 
de valorizar a origem e a 
identidade da região. As 
peças fi carão expostas até 
o dia 6 de março de 2022, 
das 10h às 16h, no Cen-
tro Sebrae de Referência 
do Artesanato Brasileiro 
(CRAB), no Centro do 
Rio de Janeiro. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

Fiemg ZM tem ba-
lanço positivo - A Fiemg 
Regional Zona da Mata 
realizou um Encontro de 
Confraternização para mar-
car o encerramento do ano, 
fazer um balanço das ativi-
dades realizadas e traçar as 
perspectivas para o futuro 
da região. O evento reuniu 
presidentes dos Sindicatos 
Patronais e entidades par-
ceiras, lideranças políticas, 
empresariais e institucio-
nais, e gerentes das unida-
des Sesi/Senai da região. 
O diretor da Regional ZM 
e presidente do Sinduscon-
-JF, Aurélio Marangon So-
brinho, enfatizou que real-
mente temos que trabalhar 
pelo crescimento da região. 
Ele destacou que há possi-
bilidade da instalação de 
uma Zona de Processamen-
to de Exportação (ZPE) nos 
entornos do Aeroporto Re-
gional (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

 Espetáculo natalino 
- O grupo Carroça Teatral 
se apresenta neste fi nal de 
semana em Sete Lagoas. 

Entusiasmados com a pos-
sibilidade de se apresentar 
diante de uma plateia e 
vislumbrando a beleza 
da decoração natalina na 
alameda da Feirinha do 
Centro, o elenco oferece, 
nos dias 18 e 19 de de-
zembro, o espetáculo “O 
Natal Existe?”. Ao todo, 
serão três apresentações: 
no sábado, 18h, às 10h 
no Mercado Municipal 
(Mercadão); e às 19h na 
Alameda da Feirinha. No 
domingo, 19, mais uma 
chance de ver o espetáculo, 
às 10h30, na Feira da Boa 
Vista. Em atividade desde 
2013, o grupo Carroça Te-
atral tem sede no Quintal 
do Boi da Manta, onde 
promove laboratórios e 
ofi cinas culturais voltadas 
às técnicas teatrais com di-
versas abordagens. (Jornal 
Sete Dias – Sete Lagoas)

Previsão de cresci-
mento do mercado - Os 
supermercadistas mineiros 
acreditam que as vendas 
neste natal vão ser melhores 
em relação à sazonalidade 
do ano passado. A aposta 
é de um desempenho de 
4,25% maior na compa-
ração com 2020. Esse é o 
resultado de uma sonda-
gem feita pela Associação 
Mineira de Supermercados 
(Amis) com empresas em 
todo o estado durante o mês 
de novembro. De acordo 
com a entidade, com o 
sentimento de familiari-
dade e a importância dos 
encontros em casa, que 
fi caram ainda mais fortes 
e signifi cativos durante a 
pandemia, e com a popu-
lação praticamente toda 
vacinada, as comemorações 
deverão ganhar ainda mais 
espaço. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Adicional de peri-
culosidade - A Câmara 

Rede de Notícias
Municipal aprovou projeto 
de lei de autoria do Poder 
Executivo que prevê o pa-
gamento de adicional de pe-
riculosidade aos integran-
tes da Guarda Municipal 
de Juiz de Fora. Segundo 
a Secretaria de Recursos 
Humanos da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF), este 
auxílio corresponderá a 
30% dos vencimentos re-
cebidos pelos guardas mu-
nicipais. Durante a votação 
do texto em segundo turno, 
foi aprovada uma emenda 
parlamentar que estende o 
pagamento a toda a corpo-
ração, que hoje conta com 
112 guardas municipais. O 
texto e a alteração seguem 
agora para análise e possí-
vel sanção da PJF. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

PIB de Minas Gerais 
registra queda de 0,2% no 
3º trimestre - O Produto 
Interno Bruto (PIB) de Mi-
nas Gerais teve retração de 
0,2% no terceiro trimestre 
de 2021 em comparação 
com o segundo trimestre. 
O PIB, divulgado ontem 
pela Fundação João Pi-
nheiro (FJP), foi estimado 
em R$ 209,7 bilhões e 
representou 9,5% do PIB 
nacional. O recuo no nível 
de atividade econômica do 
Estado é explicado pelo 
comportamento desfavo-
rável da evolução do ín-
dice de volume do Valor 
Adicionado Bruto (VAB) 
nos setores de energia e 
saneamento, agropecuário 
e da indústria de trans-
formação. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Lei proíbe nomeação 
de condenados - A Lei 
que proíbe a nomeação de 
condenados pela Lei Maria 
da Penha aos cargos comis-
sionados e de confi ança em 
Poços de Caldas, aprovada 
na Câmara Municipal foi 
publicada no Diário Ofi cial 
do Município. Com a lei, 
que entra em vigor em 60 
dias a partir da publicação, 
além de proibir que con-
denados sejam nomeados 
no futuro, caso haja algum 
agente já nomeado nessa si-
tuação, a desoneração passa 
a ser obrigatória também 
no prazo de 60 dias após 
a promulgação. O projeto 
foi aprovado na Câmara 
por unanimidade no mês de 
novembro. (Jornal da Man-
tiqueira – Poços de Caldas)
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Segurança Pública
Polícia Militar apreende 
arma de fogo na zona 

rural de Bertópolis

Copa de árvore cai sobre 
veículo na rodovia 

MG-409, em Teófilo Otoni

Na quarta-feira (15/12), 
a Polícia Militar recebeu 
denúncia informando que 
um indivíduo estaria por-
tando uma arma de fogo 
e efetuando disparos na 
comunidade “Praxedes”, 
zona rural de Bertópolis.

Foi desencadeada uma 
operação “Batida Poli-
cial”, sendo o denunciado 
abordado e em sua resi-
dência foi localizada uma 
espingarda polveira de fa-
bricação artesanal, além de 
dois cartuchos calibre 38. 
O homem foi conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 

A Polícia Militar Ro-
doviária atendeu um sinis-
tro relativamente atípico, 
na rodovia MG-409, na 
quarta-feira (15/12), apro-
ximadamente 10 quilôme-
tros após o Distrito de To-
pázio, município de Teófi-
lo Otoni, sentido à cidade 
de Novo Oriente de Minas.

Consta no boletim de 
ocorrência que uma em-
presa realizava a manu-
tenção da citada rodovia, 
sendo determinado por 
funcionários que o moto-
rista de uma caminhonete 
parasse. Enquanto aguar-
dava a liberação da via, 
iniciou-se um vendaval e 
os fortes ventos derruba-
ram a copa de uma árvore 
grande situada às margens 
da MG-409, atingindo o 
veículo, e interditado os 
dois sentidos da rodovia. 
A picape teve danos gene-
ralizados, mas felizmente 
o motorista não se feriu.

“As fortes chuvas e 
ventos que atingiram a 
região nos últimos dias 
podem ter comprometido 
as estruturas de algumas 

com a arma de fogo apre-
endida, para as medidas 
de polícia judiciária. (As-

sessoria de comunicação 
organizacional da 24ª Cia 
PM Ind., Nanuque).

árvores situadas ao longo 
das rodovias. Sugerimos 
aos motoristas redobrar 
os cuidados, evitando se 
possível deslocamentos 
nos momentos de fortes 
chuvas e ventos, bem 
como no período notur-
no, uma vez que podem 
deparar com interdições 
provenientes de quedas de 
árvores e não terem tempo 
suficiente para evitarem 
as colisões”, alertou o 
tenente Reinaldo Martins.

Em relação aos moto-
ciclistas, ele alerta que o 
risco é ainda maior, tendo 
em vista a ausência do 

habitáculo de proteção 
existente nos automóveis, 
além da visibilidade com-
prometida pelo sistema 
de iluminação limitado 
quando comparado aos 
demais veículos. A colisão 
de uma motocicleta com 
uma árvore ou parte dela, 
pode ser fatal. “No perío-
do chuvoso a prevenção é 
sem dúvida a melhor op-
ção, evitando sempre que 
possível as viagens não 
emergenciais”, pontuou 
o militar. (Informações/
Fotos: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Homem é morto a 
tiros dentro de casa no 

Distrito de Mucuri

Teófilo Otoni - O 
fato aconteceu na noite 
de quarta-feira (15/12), 
por volta das 23h, na Rua 
João Gomes de Olivei-
ra, Distrito de Mucuri, 
em Teófilo Otoni. Uma 
mulher de 21 anos dis-
se que estava na sala 
com a vítima, quando 
escutou alguém chu-
tando a porta da sala 
dizendo "abre a porta, 
polícia", e um irmão 
da vítima, 20 anos, que 
também estava no local 
disse: "que polícia?", 
tendo a vítima falado, 
que podia abrir a porta 
por se tratar de polícia.

Quando o irmão 
destrancou a fechadura, 
um homem usando ca-
pacete arrombou a porta, 
então ele fugiu pulando 
a janela. O homem pediu 
para a mulher ir para o 
quarto, de onde ela ouviu 
cinco disparos de arma 
de fogo, e ao retornar, 

ela deparou com Filipe 
Pereira Gomes, de 24 
anos, ferido. Ele foi so-
corrido por terceiros e en-
caminhado para a UPA de 
Teófilo Otoni, onde deu 
entrada ainda com vida, 
mas morreu momentos 
depois. A perícia técnica 
da Polícia Civil não foi ao 
local, porque a vítima foi 
socorrida e encaminhada 
para a UPA, e o local dos 
fatos, foi violado.

Foram recolhidas no 
local, 03 cápsulas pos-

sivelmente de 9mm que 
foram encaminhadas à 
delegacia. Os militares 
fizeram contato na UPA, 
foram informados que a 
vítima foi alvejada com 
02 disparos provenientes 
de arma de fogo, sendo 
uma perfuração no abdô-
men, outra na região lom-
bar esquerda. Os projéteis 
ficaram alojados, um no 
pescoço lado direito, ou-
tro, no ombro esquerdo. 
(Informações: PMMG/ 
Imagem: Ilustrativa).

Para chegar até a vítima os autores chamaram na 
porta se apresentando como sendo policiais
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EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013140 - OTTO VESPERMANN PEREIRA, solteiro, maior, 

policial penal, nascido aos 16/01/1990, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Ervino Hermann 
Preisell, 60, Condomínio Parque Laranjeiras, Bairro São Jacinto, 
Teófilo Otoni-MG, filho(a) de JOSÉ NILSON RIBEIRO PEREIRA 
e MARILIA SELMA VESPERMANN PEREIRA; e LARISSA 
SCHAPER HIRLE, solteira, maior, técnica de enfermagem, 
nascida aos 15/07/1997, na Casa de Saúde Vera Cruz, Teófilo 
Otoni-MG, residente na Rua Moacir Ramalho, 302, Bairro São 
Cristóvão, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ALBERTO WERNER 
SCHAPER e HAIDE MARY HIRLE SCHAPER; 
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013141 - MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, divorciado, 
maior, policial militar, nascido aos 23/07/1970, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Gaudêncio 
Ferreira Caminhas, 177, Bairro Joaquim Pedrosa, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS e CHINA MA-
TOS PEREIRA; e ANA PAULA SANTANA RHIS, divorciada, maior, 
do lar, nascida aos 10/07/1981, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Teófi lo Rocha, 176, Bairro 
Teófi lo Rocha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ HELVECIO RHIS 
e ROSILANI SANTANA RHIS; 

013142 - LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, solteiro, maior, 
repositor, nascido aos 16/06/1999, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Peru, 210, Bairro Vila Betel, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUCIANO BRANDÃO DE OLIVEIRA 
e JUCILENE RODRIGUES OLIVEIRA; e INGRITE VITÓRIA DE 
SOUZA RIBEIRO, solteira, maior, estudante, nascida aos 07/12/2003, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Peru, 210, Bairro Vila Betel, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GERALDO 
RIBEIRO e ROSILEIDE DE SOUZA RIBEIRO; 

013143 - CHARLES HENRIQUE GONÇALVES BARBOSA, 
solteiro, maior, acabador, nascido aos 19/08/2001, no Hospital Santa Ro-
sália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Maria Gomes dos 
Santos, 835, Bairro Frei Dimas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CHAR-
LES BRUNO BARBOSA LEAL e ELEN SELENE GONÇALVES 
BARBOSA; e RAYSSA FERREIRA FIGUEIREDO, solteira, maior, 
estudante, nascida aos 26/07/2003, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Paraguai, 770, Bairro Vila Betel, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JULIMAR PEREIRA FIGUEIREDO e 
IMACULADA CONCEIÇÃO FERREIRA RAMOS FIGUEIREDO; 

013144 - CHARLES FERREIRA DOS SANTOS, solteiro, 
maior, motorista, nascido aos 17/04/1975, não informado lugar 
do nascimento, natural de Carlos Chagas-MG, residente na Rua 
Júlio Costa, 3601, Bairro Turma Trinta e Oito, Teófilo Otoni-MG, 
filho(a) de ANTONIO DOS SANTOS e MARIA DOS ANJOS 
FERREIRA DOS SANTOS; e LUCILENE SOUZA RAMOS, 
solteira, maior, ajudante de panificação e confeitaria, nascida aos 
10/08/1982, no Hospital São Lucas, natural de Teófilo Otoni-MG, 
residente na Rua Júlio Costa, 3601, Bairro Turma Trinta e Oito, 
Teófilo Otoni-MG, filho(a) de DOMINGOS DEUSDETE RAMOS 
e LUZIA DE JESUS SOUZA RAMOS;
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A ASSEMBLEIA FISCALIZA 
E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

A Assembleia fi scaliza e exige que os serviços 

públicos prestados a você sejam cada vez 

melhores. Por isso, as deputadas e os deputados 

trabalham todos os dias para defender seus 

direitos e cobrar as melhorias que você merece.

Um trabalho que acontece na educação,

na saúde, na segurança, em iniciativas como as 

CPIs da Tragédia de Brumadinho, dos Fura-Filas 

da Vacina e da Cemig.

Saiba mais em 
almg.gov.br/fi scaliza

E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.E O RESULTADO APARECE PARA VOCÊ.

melhores. Por isso, as deputadas e os deputados 

EQUILIBRANDO AS CONTAS
E ARRUMANDO A CASA.
ISSO É GESTÃO DE VERDADE.

Com muitas contas em atraso, Minas estava 

em dívida com os mineiros. Em pouco tempo 

e apesar das dificuldades, nosso Estado está 

se equilibrando de novo. Depois de muito 

planejamento e redução de despesas, 

estamos honrando o compromisso com as 

cidades. E após quase seis anos de atrasos, os 

servidores estaduais estão recebendo em dia.

Ainda há muito o que fazer. 
Mas quando a gestão é de verdade, 
o jeito certo é avançar.


